Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 6 februari 2018
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

333641

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 30 januari 2018.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 30 januari 2018 vast te stellen.

2

333646

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 30
januari 2018.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 30
januari 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

333649

Diverse uitnodigingen.

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de
toelichting uitvoering te geven.

4

330348

Vernieuwing besturingssysteem Citrix
omgeving.

1. Aan Client ICT opdracht te geven
voor vernieuwing
Citrixbesturingssysteem;
2. het hiervoor benodigde bedrag ad
€ 79.400,-- te voteren.

5

332473

Vervanging AS/400 systeem en Novel
server.

1. Aan Client BV opdracht te geven voor
vervanging AS/400 systeem door
Windows machine;
2. het benodigde budget ad € 19.750,-hiervoor te voteren.

6

332125

Aanbestedingsoverzicht 2017.

De gemeenteraad te informeren over de
aanbestedingen gehouden in 2017
conform de concept-raadsinformatiebrief.

7

332448

Aanpassing van de berekening
bouwkosten voor het vaststellen van de
leges voor een omgevingsvergunning
bouwen.

De tabel met eenheidsprijzen per type
bouwwerk (nieuw- en verbouw) 2018 vast
te stellen.

8

328271

Uitvoeringsnotitie vrijwilligerswerk
Meerssen 2018-2022.

1. De uitvoeringsnotitie vrijwilligerswerk
Meerssen 2018-2022 vast te stellen;
2. in te stemmen met de conceptantwoordbrief aan de Adviesraad
Sociaal Domein;
3. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief.

9

331841

Keuze kunstenaar voor realisatie
kunstwerk rotonde Fregatweg.

De kunstopdracht realisatie kunstwerk
rotonde Fregatweg te gunnen aan de heer
Maarten Vaessen.

Uitvoering raadsbesluit van 1 februari
2018 met betrekking tot
tennisaccommodaties: directievoering en
toezicht renovatie 6 tennisbanen.

Bureau Newae voor een bedrag van
€ 4.860,-- exclusief BTW opdracht te
verlenen voor de directie- en
toezichtwerkzaamheden bij de te
renoveren 6 tennisbanen.

10
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